Obecný úrad Istebné 142, 02753

Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Istebnom, ktoré sa konalo
dňa 13. 04. 2015 v zasadačke OcU Istebné.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny ospravedlnení

9 poslancov

- 0 poslancov

Starostka obce Fačková Lýdia privítala prítomných poslancov a otvorila riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancami OZ
schválený
a týmto programom sa zasadnutie riadilo.
Program:
Schválenie overovateľov zápisnice (Bc. Pazúriková Renáta, Ing. Kunová Erika)
Schválenie zapisovateľa (Bohuslav Belica)
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Investičné a volebné priority obce-prejednanie a zosúladenie podľa závažnosti a potreby
obce
6. Schválenie Štatútu obce Istebné
7. VZN č.3/2015 o službách poskytovaných obcou
8. Schválenie zásad hospodárenia z financiami a majetkom obce
9. Rôzne
10. Návrh a schválenia uznesenia zo zasadnutia OZ
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu č. 1
Schválenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli schválené Bc. Pazúriková Renáta a Ing. Kunová Erika
-

za hlasovalo 9 poslancov

K bodu č. 2
Schválenie zapisovateľa Bohuslava Belicu
- za hlasovalo 9 poslancov
K bodu č. 3
Schválenie programu zasadnutia
- za hlasovalo 9 poslancov
K bodu č. 4
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ.
Plnenie uznesenia z posledného zasadnutia OZ prečítal poslanec p. Belica, uznesenia boli
priebežne plnené. Poslanci plnenie uznesenia zobrali na vedomie.
K bodu č. 5
Investičné a volebné priority obce
OZ schválilo a prijalo tieto investičné a volebné priority obce:
a) – rekonštrukcia miestnej komunikácie v sídlisku
b) – výstavba šatní pre OŠK Istebné
c) – vysporiadanie pozemkov pod IBV v Gašovej rovni a pokračovanie v budovaní
inžinierskych sietí
- za hlasovalo 9 poslancov
K bodu č. 6
Schválenie Štatútu obce.

Príloha zápisnice č.1

Predložila na schválenie starostka obce.
- za hlasovalo 9 poslancov

K bodu č. 7
VZN č. 3/2015 o službách poskytovaných obcou. Príloha zápisnice č.2
VZN č.3/2015 bolo poslancami OZ prijaté.
- za hlasovalo 9 poslancov

K bodu č. 8
Schválenie zásad rozpočtového hospodárenia obce a zasád hospodárenia s majetkom
obce.
Príloha zápisnice č.3
Poslanci OZ prijali Zásady rozpočtového hospodárenia obce a Zásady hospodárenia
s majetkom obce.
- za hlasovalo 9 poslancov
K bodu č. 9
Rôzne
9/1
Schválenie úveru vo výške 30 000,- € na investičnú akciu „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie Istebné“ s dobou splatnosti 60 mesiacov. Úver bude zabezpečený vlastnou
blankozmenkou a bude čerpaný v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke.
Príloha zápisnice č.4
Poslancami obce bol úver posúdený a schválený .
- za hlasovalo 9 poslancov
9/2
Prenájom pozemku pod stavbu šatní OŠK Istebné.
Príloha zápisnice č.5
Keďže OŠK Istebné plánuje výstavbu šatní na pozemku obce, OZ sa zhodlo o dlhodobom
prenájme tohoto pozemku pre OŠK Istebné bezplatne na dobu trvania 10. rokov.
- za hlasovalo 9 poslancov
9/3
Starostka obce prečítala súhlasné stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Veličná, na
presunutie finančných prostriedkov vyčlenených OcÚ Istebné k podpore aktivít Rímskokatolíckej cirkvi Istebné na rok 2015 s tým, že tieto prenechá v tomto roku pre ECAV
Istebné v sume 650,- € na rekonštrukciu starej fary.
Príloha zápisnice č.6
9/4
Žiadosť p. Jakubu Jána o finančnú výpomoc od obce na športovo-materiálne vybavenie
v stolnotenisovej hre ako veterán.
Príloha zápisnice č.7
Žiadosť bola poslancami OZ zamietnutá, pre iné finančné aktivity obce.
- proti hlasovalo 9 poslancov

9/5
Informácia poslanca Sabola Dušana o akcii kladenia vencov pri 70. výročí oslobodenia obce.
9/6
Prečítané informácie zo zasadnutia stavebnej komisie:
- Žiadosť p. Štítika Igora o odkúpenie časti obecného pozemku na stavbu garáže.
Príloha zápisnice č.8
Keďže už v minulosti sa OZ vyjadrilo na túto časť pozemku, že má nestabilné podložie,
nevhodné na výstavbu garáží, pretože sa nachádza na bývalej skládke stavebných odpadov ,
OZ túto žiadosť zamieta.
- proti hlasovalo 9 poslancov
- Žiadosť p. Záňa Petra o prenájom obecného pozemku 5x3 m pri plechovej garáži, ktorá
je v jeho vlastníctve.
Príloha zápisnice č.9
- Žiadosť p. Nogu Pavla o prenájom obecného pozemku v lokalite pri garážach za ČOV.
Príloha zápisnice č.10
Žiadosťami sa OZ zaoberalo, nie sú však stanovené poplatky na prenájom obecných
pozemkov, ktoré treba stanoviť na najbližšom zasadnutí OZ. Stavebná a finančná komisia pri
OZ vypracuje smernicu o prenájme obecných pozemkov.
- Ohlásenia drobných stavieb (Štítiková Silvia – oplotenie pozemku pletivom a vstup na
pozemok bez použitia betónu, Toiflová Gabriela – prístrešok z dreva so škridľovou strechou
o rozmeroch 6x4 m k existujúcej stavbe rodinného domu, Gábriová Mária – záhradný altánok,
Matúšová Soňa – kôlňa o rozmeroch 1,10 x 2,8 m)
- Vyhodnotenie ponúk na vypracovanie projektu na „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Istebné“ a výber s najnižšou cenovou ponukou a to projektanta Ing. Marettu z Dolného
Kubína.
9/7
Prečítané informácie zo zasadnutia sociálno - finančnej komisie:
- stanovisko k oploteniu p. Ondrušovej Lindy, ktorej múr sa rozpadá,
- odvodnenie pozemkov nad Žriedlom (Barica Ondrej – Janigová Emília) – bude potrebné
vyvolať jednanie s p. Máriou Leškovou č.54,
oprava odvodnenia na ulici Skalickej, ktoré vedie cez pozemok p. Maderu Ondreja – bude
prejednané na stavebnej a finančnej komisii dňa 22.04.2015

9/8
Oprava lavice ponad rieku Orava.
Aj susedné obce Veličná, Párnica, Oravská Poruba a mesto Dolný Kubín súhlasili s opravou
lavice a tiež sa budú finančne podieľať na jej rekonštrukcii. OZ odsúhlasilo sumu 500 eur na
rekonštrukciu poškodenej lavice.
-

za hlasovalo 9. poslancov

9/9
Oprava detského ihriska v sídliskovej časti obce.
OZ dalo návrh stavebnej a finančnej komisii vypracovať a prehodnotiť cenové ponuky na
opravu poškodených častí, alebo kúpu nového vybavenia.
9/10
OZ sa zaoberalo:
- výstavbou telocvične pri základnej škole, na základe výzvy, čo je však podmienené
projektom, ktorý treba mať pripravený
- rekonštrukciou budovy kina, treba však obnoviť plán PHSR a zapojiť sa do projektu
Dolnej Oravy s akčnou skupinou MAS. Obnovou plánu PHSR a jeho preštudovaním bol
poverený poslanec Tatarka Jozef, nakoľko zastupuje obec v MAS so sídlom v Oravskom
Podzámku.
9/11
Prečítané informácie zo zasadania komisie školstva, kultúry a športu.
Príprava obecných aktivít:
-

športové dni obce

(júl 2015)

-

deň obce

(september 2015)

-

zorganizovanie obecnej brigády pri príležitosti Dňa zeme 24.04.2015 a 25.04.2015

-

stavanie mája pri obecnom úrade

(30.04.2015)

-

deň matiek v dome kultúry

(10.05.2015 s vystúpením detí ZŠ.)

9/12
Poškodzovanie verejných priestranstiev v obci maloletými spoluobčanmi. OZ rozhodlo, že pri
akomkoľvek pristihnutí bude treba nahlásiť toto konanie na polícii. Tiež sa bude do budúcna
uvažovať o rozšírení, prípadne obnovení kamerového systému v obci. Treba informovať

občanov cestou miestneho rozhlasu a listom upovedomiť žiakov základnej školy a chovancov
detského domova.
9/13
Žiadosť o pridelenie sociálneho nájomného bytu pre p. Kronera Františka.
Príloha zápisnice č.11
Keďže obec nemá takéto byty vo svojom vlastníctve, žiadosť bola zamietnutá.

9/14
Poslanec Andel Ján vzniesol pripomienky od občanov vo svojom obvode:
*
Keďže dochádza k dlhodobému znečisťovaniu pozemku p. Ondreja Hanušniaka
Kronerom Františkom spaľovaním rôzneho odpadu, prizvať na jednanie vlastníka pozemku
p. Hanušniaka Ondreja a jednať s ním o odstránení karavanu z jeho pozemku.
*

Ostrihanie okrasných kríkov na Školskej ulici pracovníkmi obce.

*

Urobiť poriadok za obecným úradom pri kontajneroch na odpad

*
Opraviť oplotenie školskej záhrady, nakoľko prechádzajúci občania ju znečisťujú
odpadom – bude prejednané na zasadaní stavebnej a finančnej komisii 22.04.2015.

Poslanec Labuda Jozef vzniesol pripomienky od občanov vo svojom obvode:
*

Opraviť osvetlenie pri dome č. 8

*
Zabezpečiť ostrihanie okrasných stromčekov (ozdobný hloh) okolo cesty
v sídliskovej časti obce

9/15
Starostka obce informovala poslancov ohľadom pozemkov na cintoríne. Pozemky na
cintoríne sú vo vlastníctve Evanjelickej cirkvi Istebné. Nakoľko obec sa stará o správu
cintorína, vyberá poplatky za hrobové miesta, uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta,
je potrebné urobiť nájomnú zmluvu o prenájme pozemkov na Obec Istebné, aby boli
spomínané činnosti a výber poplatkov v súlade so zákonom o pohrebisku a VZN obce
o službách poskytovaných obcou.

K bodu č. 10
Starostka obce prečítala návrh uznesenia zo zasadnutia OZ z 13.04.2015
Uznesenie bolo poslancami prijaté.
-

za hlasovalo 9 poslancov

K bodu č. 11
Záver
Starostka obce sa poďakovala poslancom za účasť na zasadaní a zasadanie ukončila
o 22.45 hod.

Zápisnica prečítaná a podpísaná:

Bc. Lýdia Fačková, starostka obce.

..........................................

Overovatelia zápisnice:

Bc. Pazúriková Renáta

..........................................

Ing. Kunová Erika

...........................................

Zapísal:
Bohuslav Belica ml.

............................................

